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ค าน า 
 

 ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง             
ที่ดี  พ.ศ. 2546  ก าหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยก าหนดระยะเวลา ขั้นตอน           
การปฏิบัติงาน งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่  ให้มีการพัฒนา  องค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอและให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ            
ตามแผนที่ก าหนด ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีรายละเอียดภารกิจที่ต้องปฏิบัติก าหนดไว้ในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง การกระจายอ านาจการบริหาร  และการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติการจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาประกอบกับกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ข้อ 14 (2)  
ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อม
ทั้งก าหนดองค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไว้ในข้อ 16 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จึงจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2563 - 2565 นี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจและตามต้องการ ของผู้ปกครองและชุมชนก าหนด โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว เมื่อท่ี  10  ตุลาคม  2562 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อ านวย                     
ความสะดวกในการจัดท า และร่วมด าเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง             
ไปด้วยดี 
 

         คณะผู้จัดท า 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  72 หมู่ 15  ต าบลทุ่งทรายวิทยา  อ าเภอทรายทองวัฒนา  
จังหวัดก าแพงเพชร โทรศัพท์  0-5573-2164  โทรสาร  0-5573-2164 http://www.thaischool.in.th2/62100490/  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  จัดตั้งเมื่อ  23  กุมภาพันธ์  2520  เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ประวัติการก่อตั้ง (สังเขป) 
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาเป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งทราย   หมู่ที่ 15 อ าเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดก าแพงเพชร   
โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเม่งฮุย  แซ่ลี้ จ านวน 39 ไร่ 376 ตารางวา 
 วันที่ 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2520   ได้รับการอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยมีนายภิญโญ   
สาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในท้องถิ่น
ช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จ านวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน 
 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2520 เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก มีนักเรียนจ านวน 30 คน 
ครู - อาจารย์ จ านวน 3 คน และนักการภารโรงจ านวน 1 คน  โดยมีนายไสว ค าบรรลือ เป็นครูใหญ่ จนถึง พ.ศ. 
2523  
 พ.ศ. 2523  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายพิทยา คงศัตรา มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2527 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท 2 รุ่น 2  
จากส านักงานโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2528  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา มีจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน จนได้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
และได้เลื่อนระดับผู้บริหารโรงเรียนเป็นต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ โดยนายพิทยา  คงศัตรา เป็นอาจารย์ใหญ่ จนถึง 
พ.ศ.  2531 

พ.ศ. 2531 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิชิต บุญประดับ มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  
จนถึงพ.ศ. 2533 และในปีเดียวกันโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้อน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสารัทธ ์สุนทรนันท ์มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ ่
 พ.ศ. 2535โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 ห้องเรียน  
แยกเป็นสายสามัญ 2 ห้องเรียน และสายอาชีพ 1 ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2536 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการ รพชส. รุ่น 2 และโครงการ สอร. 
รุ่น 3 จากส านักโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน  จนกระทั่ง 
ได้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และผู้บริหารโรงเรียนได้รับการเลื่อนระดับเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน โดยมี
นายสารัทธ์  สุนทรนันท์ เป็นผู้อ านวยการจนถึงปีพุทธศักราช 2539 
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 พ.ศ. 2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเฉลยลาภ  ศิริเจริญ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
ทุ่งทรายวิทยาจนถึงปี พ.ศ.2544 

พ.ศ. 2544  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายปรีชา  เชษฐ์ตระกูล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
จนถึงปี  พ.ศ. 2549โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 

พ.ศ. 2549 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 ได้แต่งตั้ง นายสมชาย โตจีน เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา   โรงเรียนได้รับการประเมินจาก สมศ. ระดับดีมาก 12 มาตรฐาน ระดับ ดี 1 มาตรฐาน 
ระดับพอใช้  1  มาตรฐาน  

พ.ศ. 2551 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต2 ได้แต่งตั้ง  
นายชาญศักดิ์  กนกสิงห์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจนปี พ.ศ. 2552 

พ.ศ. 2552  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต2 ได้แต่งตั้ง  
นายสอ้ิง   กันยะมูล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจนปี พ.ศ. 2555 
 พ.ศ. 2555  ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้แต่งตั้ง  
นายไพชยนต์  ศรีม่วง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจนถึง พ.ศ. 2561 
 พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้แต่งตั้ง  
นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจนถึงปัจจุบัน 

ปรัชญาของโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม 
 คติพจน์ของโรงเรียน รักษ์หน้าที่ ความรู้ดี   กีฬาเด่น    เน้นคุณธรรม         
 พุทธศาสนสุภาษิต อสาธุ สาธุนา  ชิเน หมายถึงพึงชนะความชั่วด้วยความดี  

สีประจ าโรงเรียน  ฟ้า – แดง 
    สีฟ้า หมายถึง ความมีคุณธรรมอันประเสริฐ 
    สีแดง หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ธงประจ าโรงเรียน ธงสีฟ้าแดง แถบสีขนาดเท่ากัน 

ตราสัญลักษณ์  เป็นรูปตัวอักษร ท.ว. อยู่ในหยดน้ า  

ข้อมูลทรัพยากร 
 มีเนื้อที่  39  ไร่  376  ตารางวา  ประกอบด้วยอาคารเรียน  4  หลัง  เป็นอาคารเรียน  106  ต. (1 ชั้น)  
8  ห้อง  (สภาพปรับปรุง)  อาคารเรียน  C  8  213  A  (2  ชั้น)  13  ห้อง  อาคารเรียนแบบ  216  ล  ปรับปรุง  
(3  ชั้น)  16  ห้อง  และอาคารเรียนแบบ  318 ล  (พิเศษ)  4  ชั้น  18  ห้อง  อาคารหอประชุมโรงพลศึกษา  
แบบมาตรฐาน  100/27  โรงฝึกงาน  Gen  H  (งานผ้าและอาหาร)  โรงฝึกงาน  Gen  I  (การงานและอาชีพ)   
โรงฝึกงาน  Gen  A  (เกษตรกรรม)  บ้านพักครู  6  หลัง  บ้านพักภารโรง  1  หลัง  ห้องน้ าห้องส้วม  4  หลัง  
สนามฟุตบอล  1  สนาม  สนามบาสเกตบอล    2  สนาม  สระน้ า  3  สระ  ถังน้ าประปา คสล. แบบ  9/9 1 หลัง  
ถังน้ าสูง  12  เมตร  ขนาดบรรจุ  12  ลูกบาศก์เมตร  1  ถัง  และถังน้ าฝนทรงกระบอกโครงสร้าง  คสล. แบบ ฝ.  
33  2  ถัง จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  33  ห้องเรียน  แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  18  ห้องเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 15  ห้องเรียน 
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 ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  มีทั้งหมด  20  ห้อง ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องธนาคารโรงเรียน   
ห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง E-lernning  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ฟิสิกร์  เคมี  ชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการ 
ทางภาษา  ห้องนาฎศิลป์ดนตรี  ห้องเป่าแก้ว  ห้องอุตสาหกรรม  คหกรรม  เกษตรกรรม  ห้องโสตทัศนศึกษา 
และห้องศูนย์กลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา 
 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่  สนามฟุตบอล 1 สนาม  สนามบาสเกตบอล   
2  สนาม  ลานจามจุรี  หอประชุมใหม่,เก่า  ใต้อาคาร 1   สนามฟุตซอล 2 สนาม 

แหล่งเรียนรู้ ภูปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 
 - ห้องสมุดมีขนาด  4  ห้องเรียน  จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด  4,575  เล่ม   
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  Library  2001 

- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนพร้อมทั้งสถิติ 
การใช้  (จ านวนครั้ง/ปี) (เฉลี่ย)สูงสุดเดือน สิงหาคม  ต่ าสุด  เดือนพฤษภาคม 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 
2. ห้องสมุดห้องเรียน 
3. ห้องพิพิธภัณฑ์ 
4. ห้องคอมพิวเตอร์ 
5. ห้อง E-Lerning 

ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี

1. เป่าแก้ว  หมู่ที่ 1 บ้านโนนจัน่ 
2.  การท าสารสกัดจาก
สมุนไพร บ้านวังน้ าแดง 
3.  นวดแผนไทย  ต าบลทุ่งทอง 
  

5 
2 
 
2 

 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน 
 1. ชื่อ  พระครูสารวินิจ   ให้ความรู้เรื่อง  พระพุทธศาสนา 

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและโรงเรียน 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่  15  ต าบลทุ่งทราย  อ.ทรายทองวัฒนา  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
ดินร่วนปนทราย  มีประชากร  26,406 คน  ชาย  13,137 คน  หญิง  13,269 คน   
อาชีพหลักได้แก่  ท านา ท าไร่ ท าสวน  อาชีพเสริมเป่าแก้ว การท าสารสกัดจากสมุนไพร  
ท าผ้าฝ้าย ท าเครื่องเบญจรงค์ ท ากล้วยอบเนย ท ากระยาสารท ท าผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐจ์ากแป้ง  
ท าข้าวซ้อมมือ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ เดือนมิถุนายนของทุกปี มีงานบุญบั้งไฟ 
ต าบลทุ่งทอง   เดือนพฤศจิกายนงานแข่งเรือ เดือนมกราคม งานท าบุญบ้านกลาง เดือนกรกฎาคม งานแห่เทียน
เข้าพรรษา เดือนเมษายน งานวันสงกรานต์ ต.ทุ่งทอง ต.ทุ่งทราย และ ต. ถาวรวัฒนา  นับถือศาสนาร้อยละ 100 

โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  อยู่ใกล้ที่ว่าการอ าเภอทรายทองวัฒนา  สถานีต ารวจ  และมีแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากมาย  เช่น  เป่าแก้วบ้านโน้นจั่น  ผ้าไหมต าบลถาวรวัฒนา  ข้าวหอมมะลิ หมู่ 12  ต าบลทุ่ง
ทราย  นวดแผนไทยต าบลทุ่งทอง เป็นต้น 
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ข้อมูลนักเรียน 
ตาราแสดงจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ม. 1 93 100 193 
ม. 2 81 96 177 
ม. 3 71 96 167 
รวม 245 292 537 
ม. 4 97 124 221 
ม. 5 87 112 199 
ม. 6 75 105 180 
รวม 259 341 600 
รวมทั้งสิ้น 504 634 1138 

 ในปีการศึกษา  2561 มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งหมด  1,138 คน  แยกเป็นชาย  504  คน  หญิง  634 คน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  537คน  ชาย  292 คน  หญิง  245  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จ านวน  600  คน    ชาย  259  คน   หญิง  341   คน  มีนักเรียนที่มี จ านวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย) 33 คน   

ข้อมูลครูและบุคลากร 
ตารางแสดงขอ้มูลบุคลากร  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2562) 

 

ประเภท 
จ ำนวนบคุลำกร 

รวม หญิง ชำย วฒุิกำรศกึษำ 

ต ่ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ฝ่ำยบรหิำร 1 0 1 0 0 0 1 

วิทยำศำสตร ์ 9 6 3 0 5 4 0 

คณิตศำสตร ์ 9 5 4 0 6 3 0 

ภำษำไทย 7 5 2 0 7 0 0 

ภำษำตำ่งประเทศ 9 8 1 0 3 6 0 

สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 9 7 2 0 4 4 1 
สขุศกึษำและพลศกึษำ 4 1 3 0 2 2 0 
ศลิปะ 4 1 3 0 3 1 0 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 5 4 1 0 0 5 0 
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ประเภท 
จ ำนวนบคุลำกร 

รวม หญิง ชำย วฒุิกำรศกึษำ 

ต ่ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ครูชำวตำ่งชำติ 3 3 0 0 3 0 0 
พนกังำนรำชกำร 1 0 1 0 1 0 0 
เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร 3 2 1 0 3 0 0 
ครูอตัรำจำ้ง 2 2 0 0 2 0 0 
ลกูจำ้งชั่วครำว 7 3 4 6 1 0 0 
รวม 73 47 26 6 40 25 2 

 ปีการศึกษา  2562  มีผู้บริหาร 1  คนมีครูผู้สอน  จ านวน  49  คน พนักงานราชการ 1  คน   ครูอัตรา
จ้าง  4  คน  รวม  59  คน  แยกเป็นชาย  26 คน  หญิง  47  คน  ปริญญาเอก 2 คน   
วุฒิปริญญาโท  25  คน    วุฒิปริญญาตรี  40  คน  ต่ ากว่าปริญญาตรี 6  คน  อายุเฉลี่ย  44  ปี   
ครูทุกคนสอนตรงวิชาเอก  เจ้าหน้าที่ธุรการ  3  คน  ลูกจ้างประจ า  -  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน  รวมบุคลกร
ทั้งสิ้น  73  คน 

ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ผู้อ านวยการการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  ชื่อ นายสุรสิทธ์  ลาภอินทรีย์ 
รองผู้อ านวยการ มีทั้งหมด  -  คน  
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แผนที่โรงเรียน 
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ส่วนที่ 2 
แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนคือ 4 ด้าน  
 1. ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ได้แก่ 
  1.1 ความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
  1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
  1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
  2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว - ดี  
  2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
  2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
  2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
 3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ เยาวชนรัก 
งาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ 
  3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและ มีงานท าใน
ที่สุด 
  3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  
 4. เป็นพลเมืองดี 
  4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
  4.2 ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสหน้าที่เป็น พลเมืองดี 
  4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร งาน 
บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมนี้ าใจและความเอ้ืออาทร เป็นต้น 
 
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มี 5 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง เพ่ือปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้เหมาะสม ตามกรอบแนวคิดใหม่
ที่เรียนกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม”  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ ไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ ในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับ ได้เต็มศักยภาพและเหมาะสมตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการ
ปฏิรูปที่ส าคัญ ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให้คนมีความดีอยู่ใน “วิถี การด าเนินชีวิตและ 
มีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เน้นการตอบ โจทย์การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้การเติบโต ของประเทศเป็นการ
เติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม มุ่งเน้นการดึงเอาพลัง ทางสังคมที่ประกอบด้วยภาค
ส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน าศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะ
ผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เน้น การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้อง มีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือ ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจ
ที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรบัวัฒนธรรมการ ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 แนวคิดการจัดการศึกษา 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for ALL) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนของสังคม (A 
for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญใน
การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
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 วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแส การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 สามารถ
พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม คุณธรรม 
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
  4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดัก ประเทศรายได้
ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ ของก าลังแรงงาน 
(productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจ และสังคม 4.0 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับ 
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ 
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า  
ภายในประเทศ 
 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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 เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ 

ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือ
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง เท่า 
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม  
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ ประเมินผล 
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International student Assessment: PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปี
สูงขึ้น เป็นต้น 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า และ 
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละซองสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน 
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 

5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบท ที่ 
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาดีขึ้น 
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวน สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับ
แรกซองโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ พิเศษ  
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาด 
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความ เชี่ยวชาญและ 
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
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  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ  
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ  
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษา 
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตาม หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ มาตรฐาน  
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 3.6 ระบบการ 
ผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม มาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคน ทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น 
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและ น าแนวคิด ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับ 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน  
และสามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผล ต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ ของ 
ประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะที่ 
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
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  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ เป็น 
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
4. นโยบายรัฐบาล 
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีการก าหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี
ความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 – 2540 โดยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ คือ 
“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21” ซึ่งมีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
 นโยบายหลัก 12 ด้าน 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
  3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
  9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
  1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
  2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
  4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
  7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
  8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝา่ยการเมืองและฝ่ายราชการ ประจ า 
  9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
  10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
  12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือ  
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แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 
5. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 หลักการ 
  1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร ทาง 
การศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น การศึกษา
ตลอดชีวิต 
  2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาการในพื้นที่ ภูมิภาคให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบาล 
 เน้นการประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ และ 
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะ ที่ส าคัญ 
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ ประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์ จริงหรือ 
จากสถานการณจ์ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ จัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
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 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ  
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ  
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน ท า  
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาค หรือ 
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ รน 
โยบายรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนน้การเรยีนรู้และการ บรหิารจัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ กฎหมาย  
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตามความ  
ต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วย จัดการศึกษา 
 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... โดยปรับปรุงสาระส าคัญ ให้เอ้ือต่อ 
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง ที่ 
เกิดข้ึน เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมรการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร อธิบาย ท าความ
เข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 



15 
 

 9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี  
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มี องค์ความรู้และ
ทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
 10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อ คณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ  
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
อนึ่ง ส าหรบัภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานใน เชิงยุทธศาสตร์ 
(Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมี ความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือ
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการ
เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย เช่นกัน 
 
6. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 วิสัยทัศน์ 
 “ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
  2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศตาม  
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
  5. วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 เป้าประสงค์หลัก 
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จ าเป็นใน  
ศตวรรษท่ี 21 
  3. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความ  
เป็นครูมีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
  4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาคและ  
เหมาะสมกับช่วงวัย 
  5. ก าลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา  
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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  6. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง  
สาธารณะหรือเชิงเศรษฐกิจ 
  7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความม่ันคง และรู้เท่าทันการ  
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
  8. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  9. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด การศึกษาที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 
7. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2503 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่
ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็น แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2540 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2540) แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ ที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
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 เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ อ่ืน ๆ  ได้รับการพัฒนา
อย่างเตม็ตามศักยภาพ 
  3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามี สมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษา 
 นโยบาย 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ ปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี คุณธรรม  
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคม โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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  3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก รูปแบบที่มี 
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ  เป็นต้น 
  4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ พัฒนาอย่าง 
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร  
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ 
 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น 
พลเมืองดีของชาติ มคีุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย คุกคามทุกรูปแบบที่มี 
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  เป็นต้น 
  4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่าง 
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีก่ าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนแสดงออกถึงความ 
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น นักคิด เป็น 
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรรม 

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
3.  
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 ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะทีจ่ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ มี 
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ 
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก หน่วยงานต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัด ทางการเรียนของ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะ อาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน 
  1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จ านวน งบประมาณในการ 
สนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการด้าน ระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม 
ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็น อิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
  1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และ 
กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้งด้าน วิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
  1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ต่อ 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. สถานศึกษา 
  2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ ถนัด โดย 
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได  
5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
  2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็น เลิศทาง 
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งร่างกายและจิตใจ 
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  2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ มีความเป็น 
เลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
  2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
  2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่  
3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
  2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม สมรรถนะ 
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป้าประสงค์ 
  1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่ สอดคล้องกับแนวโน้มการ 
พัฒนาของประเทศ 
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะ 
ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของประเทศ 
  5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
  7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้าน คุณธรรมและจริยธรรม 
 ตัวชี้วัด 
  1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
  2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พ้ืนฐานระดับชาติ  
(NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อย 
ละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี 
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความ ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความ 
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม 
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  6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ด ารงชีวิตอย่างมี 
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
 เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ 
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) 
สอดคล้องกับทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้
ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
  1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลาง เน้นการพัฒนา 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการ เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
บริบทของพ้ืนที่ 
 2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
  2.1 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการ 
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ใน
การใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มี
ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 2.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้ สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
   - เป็นไปตามหลักสูตร - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา ที่ 3 เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
   - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
   - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
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   - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัย รักการอ่าน มี 
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
  (2) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็น ฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและ สถานศึกษาจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ตามสมรรถนะ 
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
  (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะด้าน 
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การ
ออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
 2.2 สถานศึกษา 
  (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ ปฏิบัติจริง (Active  
Learning) 
  (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent  
Study : IS) 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการ ใช้ฐานความรู้และระบบ 
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา ความสัมพันธ์ 
  (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นัก 
ปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุน
ให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผน การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความ
สนใจของตนเอง 
  (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional  
Learning : SEL) 
  (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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  2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดย แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผล 
ตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา  
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล 
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการ 
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร 
งบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา น าระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
   (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครู และบุ 
คลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
   (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส 
   (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ  
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง กับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย (Education Partnership) 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
 3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนทุกระดับการ 
จัดการศึกษา 
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา วิธีการ 
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ของ
ตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  หนังสือแบบเรียน 
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรทีก่ าหนด 
   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ ตอบสนองต่อ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการ 
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
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   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
  3.2 สถานศึกษา 
   (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  หนังสือแบบเรียนใน 
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ การ 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการ เรียนรู้ผ่าน 
ระบบดิจิทัล 
 4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และพัฒนาครู ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการ
ดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุม
ทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้าน การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงาน
การพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ  
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals  
for Sustainable Development) 
  2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพ้ืนที่  
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
  4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ 
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ สถานศึกษา 
  5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ สถานศึกษา 
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง  
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับ 
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
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 ตัวชี้วัด 
  1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ  
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ สถานศึกษา และความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
  3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
  4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น  
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ 
พ้ืนที่ 
  6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด กิจกรรม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มี 
ประสิทธิภาพ 
  8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน จัดการ 
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใน 
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ ประเมินผล 
   1.2 จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูลศึกษาวิเคราะห์  
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  2. สถานศึกษา 
   2.1 ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วาง  
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   2.2 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการ
รับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   2.3 ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 5 ปี) เพ่ือในไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษา 
   2.4 ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการ การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง
ครบถ้วน 
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   2.5 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร จัดการทรัพยากรในชุมชน
ให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.6 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง เพียงพอ มีคุณภาพ 
   2.7 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทาง ไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้ง
ไปและกลับ 
 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสี 
เขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0 
  3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและ บริโภค สู่การ 
ลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนทุก โรงเรียน 
ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือ
หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
  6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขตมีนโยบายส่งเสริม ความรู้ 
และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
  8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับ 
สิ่งแวดล้อม จ านวน 5,000 โรงเรยีน 
  9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
 ตัวชี้วัด 
  1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ ผลิตและ 
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
  2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริม 
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
  3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง 
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
  4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ ด้านการ 
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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  5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ ด าเนิน 
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 
  6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการ สร้าง 
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
  7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน การจัดการ 
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ ให้เป็น 
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนและชุมชน 
 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และ สร้าง 
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน  ๆ
  3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง 
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
  4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ เป็นกับ 
สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศ
การเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน ชีวิตประจ าวัน Carbon 
emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
  5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ การ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
  6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมใน 5  
ศูนย์ 4 ภูมิภาค 
  7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง การผลิตและ 
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 5 ภูมิภาค 
  8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Roadmap และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการ ต่อยอด 
ขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียว และสถานศึกษาที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
  10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการ ผลิต  
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ท่ีมี ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 
5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
  11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการ 
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
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  12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อ 
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก ผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision - Making การน าขยะมาใช้ ประโยชน์ 
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสียลดการใช้เผาและลดใช้ สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green city  
ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน  
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย เยาวชนวัย 
ซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอด ขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชมุชน 
  17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ เชิงคุณภาพ 
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ 
เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
  1. สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการ 
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป 
  2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี ความ 
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตาม หลักธรร 
มาภิบาล 
  4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ  
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
  5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
 ตัวชี้วัด 
  1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
  2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็น หน่วยงานที่ 
มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
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  3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ เทคโนโลยี 
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
  4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร 
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
  7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสู่การ วิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
  8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital  
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
  9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ บริหารและ 
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงาน บุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการ เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา  
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษาหรือกลุ่ม สถานศึกษา 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา  
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือก ประธานและ
กรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึง หลักธรรมาภิบาลและความเป็น
อิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความ แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและ
ข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้าน การเงิน การบัญชี
และพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา  
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม สถานศึกษามีความ
เป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
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  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า  
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการศึกษา 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม โรงเรียน การสอนแบบ
บูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ 
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผล การ 
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม  
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง กับการพัฒนาให้
สถานศกึษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม  
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่ จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
  (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการ บริหาร 
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงาน บุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการ เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  (12)สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท า  
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความ ทันสมัยอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงาน ส่วนกลาง และ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบ การ 
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม  
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และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
  (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน(Area-based  
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
  (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
  (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย  
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
  (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี 
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ จัดสรรงบประมาณตรง
สู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
 เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรร งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่
รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ําซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรง 
ไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน ผู้เรียน 
และสถานศึกษาโดยตรง 
  (2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
  (3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือ 
ลดความซ้ําซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ กระทรวงมหาดไทย 
  (4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่าน 
ระบบธนาคาร 
 4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็น ดิจิทัลเข้า 
มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม ประสิทธิภาพ 
การบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ  ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงาน ทุกระดับทั้งระดับ 
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laaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงาน ส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและ
งบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชื่องโยงกันทั้งองค์กร  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ทั้งใน 
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียน ใน 
ฐานข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  
  (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร จัดการศึกษา 
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้ง
ยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างาน ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  
  (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยง และ 
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง ข้อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การ
ตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
  (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร ทาง 
การศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษา ของประเทศ 
 
8. นโยบายนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 นโยบายปฏิรูปการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย การพัฒนา ที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย รักการเรียนรู้และ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี ทักษะสูง เป็น นวัตกร นัก
คิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และ อ่ืน ๆ  โดยมีสัมมาชีพตาม ความถนัดของตนเอง ตัวชีวัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนา
สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
ประเด็น ได้แก่ 
  - 21st Century Skills 
  - 4 Cs  
  - Digital Literacy  
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  - STEM  
  - English 
 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถานบันทางสังคม ร่วมปลูกฝังค่านิยม และ 
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและ วัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) 
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ(5) การใช้
สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง ค่านิยมและวัฒนาธรรมของคน ไทยในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ
และมีความ รับผิดชอบ ต่อส่วนรวม 
  - Lifelong Learning  
  - Re-Skills  
  - Up-Skills 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาเชิง คุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (1)  
ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการ เตรียมความพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วง วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง ความเป็นคนดี 
มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัย แรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงาน
สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
ผู้อ านวยการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
  - E-learning/Teaching Resources Platform 
 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียน ให้มีทักษะ 
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ พัฒนาทักษะส าหรับ ศตวรรษที่ 21  
(2) การเปลี่ยนโฉม บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิม ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
(4) การพัฒนา ระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง บทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทย ในภูภาคเอเชีย อาคเนย์และประชาคมโลก (5) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับ การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล 
แพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การ พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา ผ่าน 
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ ท างาน 
และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามรถพิเศษผ่านกลไกล ต่าง ๆ  และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและ
คนไทยที่มีความสามารถใน ต่างประเทศให้มาสร้างและเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ ปฏิรูปการศึกษา โดยท าพร้อม 
ๆกัน ทุกคน ทุกระดับความพร้อม ด้วยวิธีที่ต่างกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2540 
การเตรียมคน ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
  - สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตอล 
  - ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม  
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ 
  - ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระบบปฐมศึกษา – การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล 
  - ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง  ๆเพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของ  
สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ 
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  - เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ - สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
และนวัตกรรมของประเทศ 
  - สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของ ไทย เพ่ือ 
ป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมไซเบอร์ และสามารถใช้ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการกระจาย
ข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในสังคม 
  - ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทีจ่ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
9. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา 
 1. สภาพแวดล้อมภายนอก 
  1.1 โอกาส 
   1.1.1 ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม (Socio- cultural factors : S) 
    1) นักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
    2) ปลอดการทะเลาะวิวาท 
    3) ปลอดอบายมุข 
    4) มีหน่วยงานทางการศึกษาที่พร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการ 
    5) มีวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ 
    6) แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมีมาก 
    7) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมที่เด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ 
    8) ความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นแบบพึ่งพากันอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
   1.1.2 ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) 
    1) สื่อเทคโนโลยีทันสมัย 
    2) นักเรียนเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีได้ง่าย 
    3) มีบริการด้านสังคมออนไลน์หลายช่องทาง 
    4) เทคโนโลยีทางการสื่อสารเช่นวิทยุ  เว็บไซต์ คลื่นโทรศัพท์ เอ้ือต่อการพัฒนาโรงเรียน 
    5) ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีและมีความพร้อมในการสนับสนุน 
ทั้งนักเรียนและโรงเรียน 
   1.1.3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 
    1) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจมีความหลากหลายอาชีพที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
ของเด็ก 
   1.1.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) 
    1) มีพระราชบัญญัติการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
    2) การเมืองมีบทบาทต่อการก าหนดนโยบายของการจัดการศึกษา 
    3) กฎหมายมีความชัดเจนต่อการปฏิบัติ 
  1.2 อุปสรรค 
   1.2.1 ด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural factors : S) 
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    1) สภาพครอบครัวของนักเรียนบางครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ครอบครัวอ่อนแอ 
    2) การเลียนแบบดารานักร้องนักแสดงไม่เหมาะสม 
    3) ธุรกิจมุ่งเน้นผลประโยชน์ขาดความรับผิดชอบ 
    4) การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกมีน้อย 
    5) สภาพแวดล้อมใกล้โรงเรียนมีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ชู้สาว 
    6) ผู้ประกอบการมีความตระหนักต่อสวัสดิภาพของผู้รับบริการน้อยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
   1.2.2 ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) 
    1) นักเรียนใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น เล่นเกม คุยแชท ท าให้เสียเวลาเรียน 
    2) เด็กเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย 
    3) สื่อยั่วยุในค่านิยมที่ผิด ไม่เหมาะสม 
    4) น าสังคมออนไลน์ใช้ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
    5) ข้อมูลที่ผ่านระบบการสื่อสารทางเทคโนโลยีไม่ได้รับการกลั่นกรองและตรวจสอบอย่างถูกต้อง 
   1.2.3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 
    1) นักเรียนใช่จ่ายฟุ่มเฟือย 
    2) ค่านิยมด้านความฟุ่มเฟือยไม่สอดคล้องกับรายได้ 
    3) ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ชุมชนไม่ค่อยดี 
    4) ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารถสนับสนุนการศึกษาได้ 
   1.2.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) 
    1) นักการเมืองเข้ามามีบทบาทในการรับนักเรียนเข้าศึกษา 
    2) นักเรียนไม่เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน 
    3) ร้านเกม สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
    4) การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง 
    5) ระเบียบข้องบังคับไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการบุคลากร 
    6) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษา 
ที่ไม่ต่อเนื่อง 
    7) กฎหมายนิติบุคคลของสถานศึกษา ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้เต็มรูปแบบ 
 2. สภาพแวดล้อมภายใน 
  2.1 จุดแข็ง 
   2.1.1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1) 
    1) โครงสร้างการบริหารชัดเจน  
    2) มีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
    3) โครงสร้างการบริหารงานชัดเจนครอบคลุมภารกิจการบริหารการศึกษา 
    4) โครงสร้างและนโยบายเอ้ือต่อการพัฒนาต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    5) มีนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง 
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    6) โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนมีความชัดเจน มีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้บุคลากร
อย่างเหมาะสม 
    7) โรงเรียนแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
   2.1.2 ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products : S2) 
    1) การจัดโครงการเสริมความรู้ 
    2) โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนสังคม 
    3) นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นใฝ่รู่ใฝ่เรียน 
    4) หลักสูตรมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของต้องการของชุมชน 
    5) โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    6) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
    7) โรงเรียนมีสถานออกก าลังกายท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
    8) การบริการจากกลุ่มงานและกลุ่มสาระฯได้มาตรฐาน 
    9) มีการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างครอบคลุม 
    10) การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
    11) ให้บริการชุมชนช่วยเหลือสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและด้านวิชาการ 
    12) ผลส าเร็จในการบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    13) กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนมีความชัดเจนเป็นระบบ 
    14) ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมภายในและภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2.1.3 ด้านบุคลากร (Man : M1) 
    1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
    2) ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียงตรงตามสาขาวิชา 
    3) บุคลากรสนับสนุนมีอย่างเพียงพอตรงตามความรู้ความสามารถ 
    4) ครูมีคุณธรรมและความรู้ความสามารถ 
    5) บุคลากรมีประสบการณ์และคุณภาพในการท างาน 
    6) ครูส่วนใหญ่สอนตรงวิชาเอก 
    7) ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
    8) ครูมีความรับผิดชอบในการสอน 
    9) มอบหมายภาระหน้าที่ได้ตรงกับความรู้ความสามารถ 
    10) มีการส่งเสริมพัฒนาให้ครูพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
    11) สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม 
   2.1.4 ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money : M2) 
    1) สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ 
    2) การบริหารจัดการนอกแผนพิจารณาตามความจ าเป็น 
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    3) มีงบประมาณเพียงพอส าหรับบริหารจัดการศึกษา 
    4) มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน 
    5) มีการก ากับติดตามตรวจสอบการใช้เงิน 
    6) มีการบริหารการใช้เงินอย่างคุ้มค่า 
 
   2.1.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) 
    1) วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอในการใช้งาน 
    2) มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโครงการพิเศษ 
    3) มีวัสดุอุปกรณ์พียงพอในการจัดการศึกษา 
    4) มีความพร้อมของอาคาร 
    5) มีการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์สนองต่อความต้องการอย่างเพียงพอ 
   2.1.6 ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 
    1) การบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
    2) มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินการโครงการต่างๆ 
    3) มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการบุคลากรที่ชัดเจน 
    4) การจัดระบบการนิเทศ 
    5) มีระบบการพัฒนาบุคลากรทักษะเฉพาะด้าน 
    6) การน าระบบPDCAมาบริหารจัดการของโรงเรียนชัดเจน 
  2.2จุดอ่อน 
   2.2.1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1) 
    1) นโยบายการรับนักเรียนทั้งหมดเข้าศึกษาต่อท าให้ขาดการกระตือรือร้นใส่ใจ 
การเรียน 
    2) การด าเนินงานไม่เป็นไปตามโครงสร้าง 
    3) การท างานไม่ครบวงจร คุณภาพ PDCA 
    4) นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
    5) มีหน่วยงานย่อยมากเกินความจ าเป็น 
    6) บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
    7) นโยบายไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการ และสภาพความเป็นจริง 
   2.2.2 ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products : S2) 
    1) นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบ 
    2) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่พอเพียงเหมาะสม 
    3) การจัดการข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบ 
    4) ผลการสอบ O-NET ต่ ากว่าระดับประเทศ 
    5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบแข่งขันทักษะด้านต่างๆ 
    6) การจัดโครงการเสริมความรู้ 
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   2.2.3 ด้านบุคลากร (Man : M1) 
    1) จ านวนบุคลากรในบางสาขาไม่เพียงพอ 
    2) บุคลากรบางท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพ 
    3) ขาดความร่วมมือจากนักเรียนครูผู้ปกครองในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
    4) บุคลากรใช้ศักยภาพในการท างานยังไม่เต็มที่ 
    5) การมอบหมายภาระหน้าที่ไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกคน 
    6) การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนางานยังไม่เกิดประสิทธิภาพ 
    7) ระบบการก ากับ นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ชัดเจน 
    8) เครือข่ายผู้ปกครองเข้มแข็งและมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
   2.2.4 ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money : M2) 
    1) ล าดับความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณ 
    2) การจัดงบประมาณเพ่ือมุ่งเน้นในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนยังน้อย 
    3) บุคลากรมีความต้องการงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนสูง 
    4) มีปัจจัยความจ าเป็นต้องใช้เงินนอกเหนือจากการวางแผนที่ก าหนดไว้ 
   2.2.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) 
    1) ห้องปฏิบัติการทดลองและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน   การสอน 
และท่ีมีอยู่ยังไม่ได้มาตรฐาน 100% 
    2) สื่อวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน ไม่เพียงพอ ขาดคุณภาพ 
    3) โต๊ะเก้าอ้ีช ารุด ไม่เพียงพอ 
    4) วัสดุเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนไม่คล่องตัวไม่เอ้ืออ านวยในการจัดการเรียนการสอน 
    5) การจัดวัสดุอุปกรณ์ไม่สอดคล้องและเหมาะสม 
    6) บุคลากรมีความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนสูง 
    7) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียน 
   2.2.6 ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 
    1) การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามระบบ 
    2) การมอบหมายหน้าที่พิเศษไม่กระจายและเหมาะสม 
    3) การมอบหมายงานไม่ตรงตามโครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
    4) ความคุ้มประโยชน์ในการใช้บุคลากร 
    5) การก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมต่างๆไม่ชัดเจน 
    6) การน าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการยังไม่ชัดเจน 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติพัฒนาคุณภาพ 3 ปี (2563-2565) 

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 
วิสัยทัศน์ 
 “เรียนดี มีคุณธรรม น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
 2. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
 3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
 4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 5. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีมำตรฐำนคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ 
 6. สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม 

 3. ระบบกำรจัดกำรบริหำรมีคุณภำพ 

 4. ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีมำตรฐำนคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ 

 6. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา มีดังนี้ 
 กลยุทธ์ 1  จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  
 กลยุทธ์ 2  จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ 3  พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
 กลยุทธ์ 4  ส่งเสริมครู บุคลำกร ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน 
ในกำรจัดกำรศึกษำ  
 กลยุทธ์ 5  พัฒนำขีดควำมสำมำรถของครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 กลยุทธ์ 6  พัฒนำแหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 7  พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน   
 “โรงเรียนวิถีพุทธ”  
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อัตลักษณ์ของนักเรียน   
 “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยำเสพติด” 
สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ 
 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  
 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
 5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต  
 3. มีวินัย  
 4. ใฝ่เรียนรู้  
 5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน  
 7. รักควำมเป็นไทย  
 8. มีจิตสำธำรณะ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
 4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม 
 5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
 6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำยกิจกำร 
เมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำหรือกิเลส 
 มีควำมละอำยเกรงกลัวต่อบำป ตำมหลักของศำสนำ 
 12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
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มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
   1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  
   2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ   
   3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม   
   4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ        
   6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) กำรมีคุณลักษณะและคำ่นิยมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด  
   2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  
   3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย          
   4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
 มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร  
  2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวชิำกำรทีเ่น้นคุณภำพผู้เรียนรอบดำ้นตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
             และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
  2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวชิำชีพ 
  2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนก ำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตัิจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ 
         ใช้ในกำรด ำเนนิชีวิต   
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
  3.3. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบแลประเมินผู้เรียนอย่ำงเปน็ระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรงุและพัฒนำ 
        กำรจัดกำรเรียนรู้ 
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เป้าหมายและการด าเนินการตามกลยุทธ์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (2563-2565) 
 

กลยุทธ์/แนวด าเนินการ สนอง
มาตรฐาน/
ประเด็น 

เป้าหมาย(ระดับคุณภาพ) 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ 1  จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

มฐ.1.1 3 3 4 

1. โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 

มฐ.1.1/1 3 3 4 

2. โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน ควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ 

มฐ.1.1/2 3 3 4 

3. โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 

มฐ.1.1/3 3 3 4 

4.  โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

มฐ.1.1/4 3 3 4 

5.  โครงกำรส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

มฐ.1.1/5 3 3 4 

6.  โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติ
ที่ดีต่องำนอำชีพ 

มฐ.1.1/6 3 3 4 

กลยุทธ์ 2 จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มฐ.1.2 4 4 4 

7.  โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด 

มฐ.1.2/1 4 4 4 

8.  โครงกำรส่งเสริมควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำม
เป็นไทย 

มฐ.1.2/2 4 4 4 

9.  โครงกำรส่งเสริมกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

มฐ.1.2/3 4 4 4 

10.  โครงกำรส่งเสริมสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิต
สังคม 

มฐ.1.2/4 4 4 4 

กลยุทธ์ 3  พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบ
คุณภำพ 

มฐ.2 4 4 4 

11.  โครงกำรพัฒนำเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

มฐ.2/1 3 3 4 

12.  โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ 

มฐ.2/2 4 4 4 
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กลยุทธ์/แนวด าเนินการ สนอง
มาตรฐาน/
ประเด็น 

เป้าหมาย(ระดับคุณภาพ) 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ 4  ส่งเสริมครู บุคลำกร ผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้องร่วมมือกันในกำรจัดกำรศึกษำ 

มฐ.2 4 4 4 

13.  โครงกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

มฐ.2/3 4 4 4 

กลยุทธ์ 5  พัฒนำขีดควำมสำมำรถของครูและ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

มฐ.2 4 4 4 

14.  โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

มฐ.2/4 4 4 4 

กลยุทธ์ 6  พัฒนำแหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อ 
กำรเรียนรู้ 

มฐ.2 4 4 4 

15.  โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

มฐ.2/5 4 4 4 

16.  โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ กำรจัดกำรเรียนรู้ 

มฐ.2/6 4 4 4 

กลยุทธ์ 7  พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ.3 4 4 4 

17.  โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

มฐ.3/1-5 4 4 4 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตาม และควบคุมภายใน 

 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน มีดังนี้ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้นใน
หน่วยงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานแก่หน่วยงานในที่สุด 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจ 
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ             
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment ) 
 2. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment ) 
 3. กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities ) 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication ) 
 5. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring and Evaluation ) 
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการ
ควบคุมในหน่วยงาน ในการด าเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้น
ในหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในในหน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการท างาน ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส และการ
มีภาวะผู้น าที่ดี ซึ่งรวมทั้งการก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ส าหรับ
ตัวอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุมในหน่วยงาน เช่น 
  1) ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหาร 
  ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลถึงการก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบาย มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ 
ในการเลือกปรัชญาและวิธีการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน 
ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงาน มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 
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   (2) ก าหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม มีสายการ บังคับบัญชา  
และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสม 
   (3) ก าหนดคุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง ( Job Description ) ของบุคลากร 
ทุกต าแหน่งหน้าที่ และระดับของความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละงาน 
อย่างชัดเจน 
   (4) ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร ตลอดจน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดบทลงโทษทาง
วินัยให้ชัดเจน 
   (5) ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
และหน่วยตรวจสอบภายใน 
  2) ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
  การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ทั้งสองประการนี้ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดข้ึน โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม 
หรือก าหนดสิ่งจูงใจ และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี ้ผู้บริหารต้องมี 
การสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม จนเป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลงร่วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ 
เพราะความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุม โดย
ผู้บริหารควรด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ก าหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และ ท าตัวให้เป็นตัวอย่าง
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งโดยค าพูดและการกระท า 
   (2) สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการ 
ของจริยธรรมดังกล่าว 
   (3) จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน 
โดยรวมถึงกรณีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 
   (4) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระท าผิดความซื่อสัตย์ และจริยธรรม
เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส าคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน การจัดการ 
และการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอ่ืน ๆ ด้วย 
  3) โครงสร้างของหน่วยงาน 
  โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีท าให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 โดยการจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 
   (1) การรวมศูนย์อ านาจหรือกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หาก
กิจการเลือกใช้การรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอ านาจย่อมมี
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ความส าคัญ กรณีวิธีกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการท างาน รวมถึง
กระบวนการในการติดตามผล ก็จะมีความส าคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 
   (2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้โครงสร้าง 
และการควบคุมท่ีเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน อาจไม่เหมาะสมกับ 
กิจกรรมการบริการหรืองานที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น 
   (3) การมอบอ านาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
และต้องชัดเจน 
  4) นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 
  ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหน่วยงาน
นั่นเองท่ีเป็นตัวจักรส าคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสม 
จะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 
   (1) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
   (2) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน ( Job Description ) ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
ต าแหน่งให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน 
   (3) ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
   (4) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ
และสม่ าเสมอ 
   (5) ก าหนดแนวปฏิบัติกรณีท่ีมีการขัดแย้งของผลประโยชน์ ( Conflict of Interest ) 
ต่อหน่วยงาน 
  5) การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงเรียน เป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากร  แต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน ดังนี้ 
   (1) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน โดยค านึงถึงการ
กระจายอ านาจและระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 
   (2) ก าหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   (3) ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดท าแผนงานและระบบ 
การรายงานผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
  6) คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือชนิดหนึ่ง 
ในการช่วยตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการท างาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นสภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบ
เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกท่ีดีในการ



47 
 
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่จะไปเสริม
องค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
 2. การประเมินความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์หรือการกระท าใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์
ในด้านลบหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การที่หน่วยงาน
ตรวจไม่พบข้อผิดพลาด ฯลฯ 
  1) ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
  ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เองเมื่อใด ก็ตามที่
ตัดสินใจที่จะท างานหรือกิจกรรม ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การท าธุรกิจการค้าขายกับ
ต่างประเทศหรือการสั่งซื้อของจากต่างประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยน 
ทีอ่าจเปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ 
  2) ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน 
  ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานไม่ครอบคลุม และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานของหน่วยงานได้อาจ
เป็นเพราะหน่วยงาน   ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการ
ด าเนินงาน หรือหน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้ เป็นต้น 
  3) ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด 
  ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่การตรวจสอบไม่สามารถค้นพบความผิดพลาด 
ของรายการที่มีอยู่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมใน หน่วยงานนี้ได้ และ 
จ าเป็นต้องใช้ระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระ
เพียงพอหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ 
  สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
   - ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
 หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
   - ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการก าหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง
ในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบเหตุการณ์ 
ของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 
 
 



48 
 
  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีหน่วยงานยอมรับได้ 
สามารถด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   (1) ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
   วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับภารกิจ (Mission) ของ
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
    1.วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน ( Entity – Level objectives ) เป็น
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน โดยทั่วไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์  
และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน เช่นเดียวกับภารกิจ ( Mission ) และกลยุทธ์ 
ในภาพรวมของหน่วยงาน เชน่ ภารกิจหลักของหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงาน แนวโน้ม 
การด าเนินงานของหน่วยงานในอนาคต นโยบายการบริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลัง  
เป็นต้น 
    2.วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม ( Activity – Level objectives )  
เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน เช่น ระบบการประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชี เป็นต้น 
   (2) ระบุปัจจัยเสี่ยง 
   ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการด าเนินงานในหน่วยงาน เช่น
การเปลี่ยนตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ใหม่ ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นต้น 
   เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว 
ดังนั้น 
ผู้บริหารต้องติดตามพิจารณา และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดข้ึนให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา 
ที่คาดว่าจะเกิด ซึ่งควรครอบคลุมถึง 
    1. ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม  
และสิ่งแวดล้อมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
    2. ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของหน่วยงาน 
    3. ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และ
ประเมินผล 
    4. ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยที่
ท าให้การด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเง่ือนไขตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ 
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   (3) การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง 
   การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติปัจจัยเสี่ยงแต่
ละปัจจัยมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกต่างกัน 
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควรพิจารณา
เลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถ
ประเมินระดับความส าคัญของความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิด
จากความเสี่ยงนั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จะเป็นดังนี้ 
    1. ประเมินระดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง คือ การน าปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย 
มาพิจารณาถึงความส าคัญว่า หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจวัด
เป็นระดับน้อย  ปานกลาง สูง 
    2. ประเมินความถี่ท่ีปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงที่ได้
เรียงล าดับความส าคัญไว้แล้ว มีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง 
สูง การวิเคราะห์โดยการประเมินความส าคัญและการประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจใช้
ผสมผสานกัน เช่น ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึน้แต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อย  
แต่ถ้าเกิดบ่อย ๆ เข้า โดยรวมอาจมีจ านวนเงินสูงก็จะท าให้เกิดความส าคัญได้ 
    3. เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยบางครั้งอาจไม่
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ในรูปตัวเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่น ส าคัญมาก ปานกลาง 
หรือน้อย เป็นต้น 
   (4) ก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 
   เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ฝ่ายบริหารควรพิจารณา
หาวิธ ีเพ่ือป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับ
หรือไม่ ซึ่งใน   การก าหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาว่าความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็น ความเสี่ยงในลักษณะใด เช่น 
    1. กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดย
การบริหาร  ความเสี่ยง ซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
     1) ก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยง ก าหนดผู้รับผิดชอบ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และก าหนดวามสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริหารความเสี่ยงกับหน้าที่
การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ 
ซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ เราจะประเมินความเสี่ยงด้วยการ
ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดล าดับความส าคัญ และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้น 
ที่อาจเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน 
     2) ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ก าหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใช้ระบุ
ความเสี่ยงทั้งหมดที่เป็นไปได้ เพ่ือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยง มองภาพรวม 
ของความเสี่ยงที่มีความส าคัญที่สุดก่อน และจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 
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     3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
ที่จะประสบความส าเร็จ ต้องมีความเก่ียวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง 
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละประเภท เช่น  
กลยุทธการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการถ่ายโอน 
ความเสี่ยง เป็นต้น 
     4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน 
ต้องพัฒนาเทคนิคการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่ายงาน 
โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 
     5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอน 
ของหน่วยงาน ต้องอาศัยงานด้านตรวจสอบภายใน โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่อื่น ๆ เช่น    การปฏบิัติตามกฎหรือระเบียบ และการให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อม 
และความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล หมายรวมถึง การเสาะแสวงหา
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเชื่อมโยงการประเมินผลตอบแทนที่เพ่ิมค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ( ส าหรับธุรกิจ ) 
และหน่วยงาน หน้าที่การติดตามประเมินผลจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการประเมินความเสี่ยง 
ของหน่วยงานใน ข้อ (2) ดังกล่าว 
     6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง 
และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความส าเร็จ 
ของหน่วยงานในที่สุด แหล่งข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมถึง
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเชื่อถือได้และข้อมูลที่เกิดจากการสะท้อนความเสี่ยงของหน่วยงาน 
การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเป็นจ านวนหน่วยที่ใช้ได้ในระยะยาว เช่น จ านวน และผลกระทบ
จากความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหาร 
ความเสี่ยงนั้น ระบบการวัดผลที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และจะท าให้หน่วยงานสามารถทราบ 
ขนาดความเสี่ยง และผลกระทบ ที่หน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่เพียงใด 
 2. กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซ่ึงเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสมการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการให้ความเสี่ยง 
อยู่ในสภาพที่เป็นผลดีกับหน่วยงานนั้น จะมีลักษณะการจัดการได้ 5 ลักษณะ คือ 
  1. การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น 
  2. การจัดการในลักษณะที่ท าให้ลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู่ระดับ 
ความเสี่ยงต่ า 
  3. การจัดการในลักษณะที่เป็นการกระจายความเสี่ยง 
  4. การจัดการในลักษณะที่เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโยกย้ายความเสี่ยง 
  5. การจัดการในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการจะใช้วิธีการใดในการจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของการด าเนินงาน 
ในหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี ้การจัดการความเสี่ยงจะต้องค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
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  1. ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะท าอะไร ณ จุดใด 
  2. ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 
 ณ จุดใด 
  3. กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร ต้องด าเนินการให้เกิดความชัดเจน  
และต้องสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 
  4. ต้องมีการรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
โรงเรียนจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหารความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือก าหนดมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมต่อไป 
   (5) กิจกรรมการควบคุม 
   กิจกรรมการควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงาน
ต้องจัดให้มีข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยงและท าให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความม่ันใจ 
ในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ 
   ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจ าเป็นและลักษณะ 
ของการควบคุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 
    1. การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ  
( Preventive Control ) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยง 
และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก โดยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดข้ึน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่
ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี การก าหนดวงเงินส าหรับผู้มีอ านาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น 
เป็นต้น 
    2. การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด ( Detective Control )  
เป็นการควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เช่น การท างบ 
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจนับพัสดุประจ าปี การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในภาพรวม เป็นต้น 
    3. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ ( Suggestive Control ) เป็นการควบคุม
ที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการด าเนินงานและระบบการควบคุม 
ภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
    4. อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
กิจกรรมการควบคุม ต้องท าอย่างสม่ าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกับนโยบาย
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม ภายในของหน่วยงาน 
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ
รวมกัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมและความซับซ้อนของงานในแต่ละหน่วยงาน
นั้นๆ ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมการควบคุมจะปรากฎในตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในส่วนที่ 2 
ต่อไป 
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   (6) สารสนเทศและการสื่อสาร 
   สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช่การเงินรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
   การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน ระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง 
และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทั่วถึงครบถ้วน 
   หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความต้องการของ ผู้ใช้ข้อมูล
อย่างเพียงพอ และเหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์ และสะดวกในการเข้าถึง และปลอดภัย รวมทั้งมีการ
จัดล าดับความส าคัญ และมีระบบการสื่อสารที่ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะ
ข่าวสารที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะท าให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล และบริหารงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
   การสื่อสารจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารต้องจัดให้มีข้ึนและควรเป็นระบบการสื่อสาร
สองทาง การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม จะเป็นผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 
   1) เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน 
อย่างชัดเจนและทันกาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความ 
เสี่ยงที่อาจเกิดกับหน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ 
   2) การก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานต้องชัดเจน 
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจถึงบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อ่ืน รวมทั้งให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมท่ีก าหนดไว้ 
   3) การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท าให้
สามารถท าความเข้าใจ และประสานงานกันได้เป็นอย่างดีในท านองเดียวกัน ควรให้ความส าคัญกับ
การสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็น
ส าคัญที่ควร ด าเนินการ คือ 
   1) ก าหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องให้ง่ายขึ้น 
   2) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด้วย 
   3) ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
   4) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ และสัมพันธ์กัน 
ในอันที่จะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
ส าหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการน าข้อมูล
เข้าสู่ระบบ การแบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้องใน การประมวลผลการควบคุมการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต เป็นต้น 
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   (7) การติดตามและประเมินผล 
   การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 
   การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ 
ว่ายังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุ 
ของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการด าเนินงาน สรุปผลและเสนอ ข้อแนะน า เพ่ือให้ 
การด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
   การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ใน
หน่วยงาน ทั้งนี ้เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้อง
พัฒนาตลอดเวลาผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพียงใดส าหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงในเบื้องต้นและผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง 
   การติดตามประเมินผล โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
   1) มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน ในทกุๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายใน 
และจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล 
ที่ปฏิบัติงานจริง 
   2) จ าแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด 
เช่น การประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ การประเมินบุคคล เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ 
ของการประเมินด้วย เพ่ือให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น ๆ ว่า 
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ โดย เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการ
ตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงาน
ของหน่วยงานอ่ืน หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลได้
เช่นกัน 
   3) รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
   4) สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 
   ส าหรับการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล มีอยู่ในทุกข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงาน และท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด กฎหมาย ระเบยีบ 
การบริหารงาน และท่ีปรึกษาต่าง ๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ ส าหรับบางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล
โดยเฉพาะ แยกต่างหากจากที่ได้ก าหนดการติดตาม ประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผล
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โครงการที่เป็นกรณีเฉพาะ อาจใช้แบบประเมินตนเอง  การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ 
หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ตรวจสอบภายนอกมาด าเนินการได้ 
   การติดตามประเมินผล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงมีการสื่อสารกับบุคลากร 
ที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ ในหน่วยงาน และกรณีมีเรื่องที่ส าคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ด้วย นอกจากนี้การติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน หมายรวมถึงการประเมินผล
นโยบายกฎระเบียบ ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่า 
   1. ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต้อง และเป็น
ผลดีต่อการบริหารงานของหน่วยงาน 
   2. ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน 
และตั้งข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามใน 
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
   3. การด าเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้ 
   4. การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ 
   เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
ที่รับผิดชอบ โดยการจัดท ารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ โดย
ควรจัดท าค าชี้แจงหรืออธิบายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริง กับตัวเลข 
ตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และผู้ใดจะต้องรับผิดหรือชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น  
และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 
   การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า และมีการสั่งการให้แก้ไข
ข้อผิดพลาดอยู่เสมอ เป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมทางการบริหาร การติดตามและประเมินผล 
 ไม่ควรจัดท าเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการ ควบคุมภายในเท่านั้น แต่ควรจัดให้การติดตามและ
ประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ หรือโดยผู้ที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร
ในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานประสบความส าเร็จ 
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะส าเร็จได้ ต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยผลักดัน ดังนี้ 
 1. ปัจจัยเกื้อหนุน 
  1.1 ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้ริเริ่ม ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นใน
หน่วยงาน และระบบการควบคุมภายในนั้นต้องได้รับการยอมรับในระดับปฏิบัติ 
  1.2 มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
  1.3 มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
  1.4 ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
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 2. ปัจจัยผลักดัน 
 ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ 
  2.1 วัตถุประสงค์ ( Purpose ) หน่วยงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าก าลังจะท า
อะไร เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางการท างานและความก้าวหน้าของหน่วยงานได้ 
  2.2 ข้อตกลงร่วมกัน ( Commitment ) เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลงร่วมกัน 
ที่จะปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพ่ิมคุณค่าแก่หน่วยงาน 
  2.3 ความสามารถในการบริหารงาน ( Capability ) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ ผู้บริหารของหน่วยงานควรเพิ่มขีด 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
  2.4 ปฏิบัติการ ( Action ) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและ
สม่ าเสมอ 
  2.5 การเรียนรู้ต่อเนื่อง ( Learning ) หน่วยงานต้องเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ทุกระดับให้มีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น หรือพัฒนาระบบการ 
ควบคุมใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงาน ทั้งนี ้เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ 
ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับที่วางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
 
ข้อจ ากัดของระบบการควบคุมภายใน 
 1. การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในบางครั้งแม้ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
แต่หากฝ่ายบริหารตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากระบบข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น 
หรือเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือ 
ที่จะช่วยได้ในสถานการณ์เช่นนั้น 
 2. การปฏิบัติงานของบุคลากร การที่บุคลากรละเว้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายใน 
ที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ดังกล่าวก็ไม่สามารถเป็นกลไกและเครื่องมือช่วย 
ในการปฏิบัติงานได้ 
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 3. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ อาจไม่สามารถ
รองรับเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม โดยผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือบางกรณี 
เกิดเหตุการณ์พิเศษที่มิได้คาดคิดมาก่อน 
 4. การทุจริตในหน่วยงาน ในบางกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือทุจริตเพ่ือหาประโยชน์
ร่วมกันซึ่งจะเป็นการท าลายระบบการควบคุมที่ก าหนดไว้ได้ 
 5. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับในอัตรา
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่า
ผลตอบแทนที่จะได้รับ 
 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่เป็นข้อจ ากัดของระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ดี 
ระบบการควบคุมภายใน เป็นเพียงกลไกท่ีสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการบริหารงานให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 
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ค าสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ที่ 147 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

------------------------------------------------------------------------------- 
 แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2559-2562 ของโรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ 
ได้สิ้นสุดแล้ว โรงเรียนต้องจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2563-2565 เพ่ือใช้เป็นแผน
แม่บทที่จะก ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในระยะ 3 ปี ต่อไป 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 – 2565  
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดังนี้ 
 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
2. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ  
3. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ  

หน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ และอ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ   
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

1. นำยธนกฤษ  นักพรำนบุญ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสมสวรรค์  เหล่ำทรัพย์ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงกิติภำ  โสทะ กรรมกำร 
4. นำยถวัลย์  จันทร์ต้น  กรรมกำร 
5. นำงศิวพร  สุภำพพูล กรรมกำร 
6. นำยสุรชัย  เดชอุ้ม กรรมกำร 
7. นำงจุฬำรัตน์  ผ่องจิต กรรมกำร 
8. นำงกฤษณำ  มำเลิศ กรรมกำร 
9. นำยมำนัด  ค ำด ำ กรรมกำร 
10. นำงแพรวพัฒน์  เหมือนสุวรรณ์ กรรมกำร 
11. นำงสำวปฐมำ  ใจแสน กรรมกำร 
12. นำงล ำเพย  พุ่มห้วยรอบ กรรมกำร 
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13. นำยเกริกพล  มะลิต้น กรรมกำร 
14. นำงคนึงนิจ  ชัยมี กรรมกำร 
15. นำงสำวธัญชนก  ภู่หมี กรรมกำร 
16. นำยจักรพงษ์  พิมพำพัฒนโยธิน กรรมกำร 
17. ว่ำที่ พ.ต.อนนท์  ดุลยสุริเยนทร์ กรรมกำร 
18. นำงสุภำภรณ์  เกตุมี กรรมกำร 
19. นำยทองคูณ  เพ้ียมูล กรรมกำร 
20. นำงธนพรรณ  ปรำงโท้ กรรมกำร 
21. นำงนรินทร์  มิตรสินพันธุ์ กรรมกำร 
22. นำงสำวนัยนำ  พงษ์ก่อสร้ำง กรรมกำร 
23. นำงสำวนภำพร  อนุสรประดิษฐ์    กรรมกำร 
24. นำงปภัสนันท์  พึงยำ กรรมกำร 
25. นำงสำวปรียวัลย์  สูงสันเขตต์ กรรมกำร 
26. นำงสำวปำริชำด  พันทอง กรรมกำร 
27. นำงปิยะพร  แสนซื่อ กรรมกำร 
28. นำงเพ็ญนภำ  ค ำด ำ กรรมกำร 
29. นำงสำวภัทรมนัส  เหล่ำทรัพย์ กรรมกำร 
30. นำงสำวณัฐธิดำ  ยิ่งยวด กรรมกำร 
31. นำยมำนพ  นำคชำตรี กรรมกำร 
32. นำงสำวจำรุวรรณ  ทองค ำ กรรมกำร 
33. นำยจักภัทร  พูลเขตรกิจ กรรมกำร 
34. นำยมำนิตย์  อินทร์สว่ำง กรรมกำร 
35. นำงลภัสรดำ  วงษ์จ่อน กรรมกำร 
36. นำยลิขิต  ศิลำเงิน กรรมกำร 
37. นำงวริศรำ  จ ำปำหวำย กรรมกำร 
38. นำงสำวนิติกรณ์  มำลำ กรรมกำร 
39. นำยสมศักดิ์  เกตุมี กรรมกำร 
40. นำงสำวอัจฉรำนันท์  เทียนทองดี กรรมกำร 
41. นำงอรรน์ชญำณ์  ชัยเจริญวงษ์ กรรมกำร 
42. นำงวรรณนิสำ  จันทรำศรี กรรมกำร 
43. นำงสำวทัศนีย์  ตำทิตย์ กรรมกำร 
44. นำยอัศวิน  บ ำรุงสรณ์ กรรมกำร 
45. นำยสุนทร  คงศิริ กรรมกำร 
46. นำยปิยะลักษณ์  ยอดดี กรรมกำร 
47. นำงสำววรำภรณ์  ถำวร กรรมกำร 
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48. นำยธันวำ  ม่วงเลี้ยง กรรมกำร 
49. นำยกิติชัย  ธนะธิพำกร กรรมกำร 
50. นำงสำววำสิฎฐี  โควำบุญพิทักษ์ กรรมกำร 
51. นำยอุเทน  พิลึก กรรมกำร 
52 นำยวิสุทธิ  วงศ์วิลำศ กรรมกำร 
53. นำงสำวภำวินี  คนดี กรรมกำร 
54. นำงกัญชพร  รักญำติ กรรมกำร 
55. นำงสำวณัฐธยำน์  รอดสิน กรรมกำร 
56. นำยปวรวุฒิ  แก้วมำ กรรมกำร 
57. นำงวัสสำ  ประวะเสนัง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
58. ร.ต.ณัฏฐนันท์  พูนธนโชคก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ จัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ดังนี้ 
1. ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ตรวจสอบนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41  สภำพขีด
ควำมสำมำรถของสถำนศึกษำ และผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำส ำหรับมำตรฐำน และตัวชี้วัด
คุณภำพที่ยังต้องปรับปรุง มำเป็นข้อมูลหนึ่งในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ  

2. ร่ำงแผนกลยุทธ์สถำนศึกษำระยะ 3 ปี 
3. เสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ให้ควำมเห็นชอบ 

และลงนำม 
4. ปรับปรุงร่ำงแผนกลยุทธ์ สถำนศึกษำ 
5. ประกำศใช้เป็นแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถให้
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 

สั่ง  ณ  วันที่ 30 กันยำยน 2562 

 

 

(นำยสุรสิทธิ์  ลำภอินทรีย์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ 
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ส าเนาใบลงทะเบียนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 - 2565 
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รูปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 - 2565 
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